
Εποπτεύουσα Αρχή :    ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €
Σύνθεση ∆ιοικητικού Συμβουλίου 1/1-30/9/2014 1/1-30/9/2013 1/7-30/9/2014 1/7-30/9/2013

Θεοδωρίδης  Γεώργιος 

Ρούσης ∆ημήτριος Σύνολο Κύκλου Εργασιών 4.465 3.752 1.350 1.186 

Βαμβακόπουλος Κωνσταντίνος
Μικτό Κέρδος Εμπορευμάτων και λοιπών 
αποθεμάτων 1.602 1.098 450 373 

Καρακώστας Κωνσταντίνος

Θεοδωρίδη Αικατερίνη -1.501 5.221 -637 7.857 
∆ιεύθυνση διαδικτύου Εταιρείας Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων -2.655 4.820 -1.060 8.680 
Ημερομηνία έγκρισης από το ∆ιοικητικό Συμβούλιο των  οικονομικών 
καταστάσεων : Κέρδη/(ζημιές) μετά  φόρων (Α) -1.742 4.155 -783 8.047 
Ελεγκτική εταιρεία : Κατανέμονται σε:
Νόμιμος Ελεγκτής: Ιδιοκτήτες Εταιρείας -1.742 4.155 -783 8.047 
Τύπος έκθεσης επισκόπησης  : 

 ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες € -4 -7 -4 

30/9/2014 31/12/2013 -1.746 4.148 -787 8.047

  ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΠΙΤΙΟΥ
ΑΡ.Μ.Α.Ε.  8406/06/Β/86/15

Εδρα : Λ.Κηφισίας 168  Μαρούσι ΤΚ 151 25
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ από 1η Ιανουαρίου 2014 έως 30η Σεπτεμβρίου 2014

(Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.4.2009 του ∆ιοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)

Μέλος ∆.Σ.- Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Αντιπρόεδρος ∆.Σ.- Εκτελεστικό Μέλος

∆ιεύθυνση Ανωνύμων Εταιρειών & Πίστεως, Υπουργείο Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και ∆ικτύων

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις ,στοχεύουν σε μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της SATO Α.Ε. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη,
πριν προβεί σε οποιουδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την εταιρία να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της ( www.satogroup.gr ) όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση επισκόπησης του ορκωτού ελεγκτή λογιστή .

Με σύμφωνη γνώμη 
Γεώργιος Κων. Τσιώλης (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ.17161)

Μέλος ∆.Σ.-Μη Εκτελεστικό Μέλος

Σ.Ο.Λ.α.ε.ο.ε.
26/11/2014

www.satogroup,gr

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 

Η  ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)

Συγκεντρωτικό συνολικό εισόδημα μετά από 
φόρους (Α) + (Β)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ 

Μέλος ∆.Σ.- Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και 
επενδυτικών αποτελεσμάτων

Πρόεδρος ∆.Σ. και ∆ιευθύνων Σύμβουλος - Εκτελεστικό Μέλος

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

30/9/2014 31/12/2013 -1.746 4.148 -787 8.047 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Κατανέμονται σε:
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 7.106 7.972 Ιδιοκτήτες Εταιρείας -1.746 4.148 -787 8.047 
Αυλα περιουσιακά στοιχεία 63 71 
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 381 588 -0,0267 0,1026 -0,0120 0,2314
Αποθέματα 6.524 6.588 

Απαιτήσεις από πελάτες 1.610 1.725 

Κέρδη / (ζημιές)  προ φόρων, χρηματοδοτικών και 
επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών 
αποσβέσεων -717 7.119 -334 8.595 

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 24.622 24.490 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 679 377 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 40.985 41.811 

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικο κεφάλαιο 34.623 34.623 
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων -45.152 -43.407 Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων Ιδιοκτητών Εταιρείας (α) -10.529 -8.784 ( Μέθοδος Συμπλήρωσης Κατάστασης Ταμειακών Ροών .Έμμεση Μέθοδος )
∆ικαιώματα μειοψηφίας (β )
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  (γ) = (α) + ( β) -10.529 -8.784 

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 13.163 12.886 Λειτουργικές δραστηριότητες
Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 4.983 6.400 Κέρδη προ φόρων 

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 4.539 2.603 Πλέον / μείον προσαρμογές για:

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 28.829 28.706 Αποσβέσεις
Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 51.514 50.595 Προβλέψεις

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+( δ) 40.985 41.811 

Έσοδα από διαγραφή υποχρεώσεων βάσει
δικαστικής απόφασης

Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) 

-200 

4.820 

1.898 

-9.797 

01/01-30/9/2013

28 

01/01-30/9/2014

-2.655 

784 

φόρους (Α)  (Β)

Κέρδη /(ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή - 
βασικά ( σε € ) 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ  

                               Η  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

μ ( , ξ , ρ η ζημ ς)
επενδυτικής δραστηριότητας
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €

Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές 
λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται 
με τις λειτουργικές δραστηριότητες :
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου  (01.01.2014 και 01.01.2013 
αντίστοιχα) -8.784 -25.945 

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)

(Μείον):

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα  μετά από φόρους -1.746 4.148 
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα

Αύξηση/ (μείωση μετοχικού κεφαλαίου 0 19.753 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές
δραστηριότητες (α)

Έξοδα έκδοσης μετοχών 0 -217 Eπενδυτικές δραστηριότητες

Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου ( 30.09.2014 και 30.09.2013 
αντίστοιχα ) -10.530 -2.261 

Αγορά  ενσώματων και άυλων  παγίων 
περιουσιακών στοιχείων

 

Τόκοι εισπραχθέντες 9 
Εισπράξεις από πωλήσεις άυλων και ενσώματων 
παγίων και λοιπών επενδύσεων
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές 
δραστηριότητες (β)
Xρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια

Εξοφλήσεις  δανείων
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές 
μισθώσεις (χρεολύσια)
Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες (γ)
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      Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

87 

0 

1. Επί των ακινήτων της  εταιρίας υφίσταται προσημείωση ύψους € 10.400  χιλ. για εξασφάλιση τραπεζικών δανείων το υπόλοιπο των οποίων την 30/09/2014  
είναι € 11.274 χιλ.

-1.285 

-18 

1.500 
3. Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις 2006-2010. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις αναφέρονται στη σημείωση 17. Η εταιρεία έχει 
σχηματίσει πρόβλεψη για ενδεχόμενες φορολογικές υποχρεώσεις που θα προκύψουν από τον φορολογικό έλεγχο των ανέλεγκτων χρήσεων. Η συνολική 
πρόβλεψη την 30/09/2014 ανέρχεται σε 655 χιλ. ευρώ.
4. ∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που να έχουν σημαντική επίπτωση στην Οικονομική 
Κατάσταση ή λειτουργία της Eταιρείας καθώς και λοιπά γεγονότα για τα οποία να συντρέχει λόγος σχηματισμού προβλέψεων.

5 Ο αριθμός απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας περιόδου ήταν 102 ( 30 09 13: 124 άτομα )

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  ΧΡΗΣΗΣ

2. Έχουν τηρηθεί οι ίδιες  Λογιστικές αρχές που χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνταξη των ετήσιων  οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2013

δραστηριότητες (γ)

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά 
διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου  (α) + (β) + (γ)

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης 
περιόδου

 ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης 
περιόδου

Α. Έξοδα 
Β. Έσοδα
Γ. Απαιτήσεις 
∆. Υποχρεώσεις 

Ε. Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών διοίκησης
ΣΤ.Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη διοίκησης

Ζ.Υποχρεώσεις προς διεθυντικά στελέχη και μέλη διοίκησης

                                                                      ΑΘΗΝΑ, 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ & ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ                         Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ & ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

1.455 

1.500 
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1.573 
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377 

679 30/9/2014

1.684 

0 

0 

5. Ο αριθμός απασχολούμενου προσωπικού  στο τέλος της τρέχουσας περιόδου   ήταν 102  ( 30.09.13: 124 άτομα )

6. Τα ποσά των εσόδων και εξόδων σωρευτικά από την έναρξη της οικονομικής χρήσης και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεών της Εταιρείας στη 
λήξη της τρέχουσας χρήσης που έχουν προκύψει από συναλλαγές της με τα συνδεδεμένα μέρη, όπως αυτά ορίζονται απο το ∆ΛΠ 24 έχουν ως ακολούθως:

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

36 
758 

35.897 

475 

                                                      Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΘΕΟ∆ΩΡΙ∆ΗΣ                                                                          ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΡΟΥΣΗΣ
Α.∆.Τ Ξ 434504                                                                               Α.∆.Τ. Π 020359

                                                           ΒΑΣΙΛΙΚΗ Β. ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ

                                                                     ΑΡ. Α∆. Α ΤΑΞΗΣ 25319
                                          Α.∆.Τ. Λ 255142

                                                      Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

http://www.satogroup,gr/�
http://www.satogroup,gr/�

	ΣΑΤΟ 

